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#RO ? ﾴﾇ゚  Pentru inițiatorii petiției „Demnitatea și regalitatea românească. O atitudine în 
prag de 1 decembrie”

? Ne-a atras atenția petiția răspândită de mass-media electronică locală „Demnitatea și 
regalitatea românească. O atitudine în prag de 1 decembrie”, alcătuită de reprezentanții 
Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei, Alianței pentru Centenar și ai societății 
civile. În această privință, ținem să remarcăm că autorii documentului menționat, care este
dedicat comentariului nostru pentru presa din 22 noiembrie a acestui an, au evitat sensul 
său esențial.
? Comentariul invoca faptul următor: Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Margareta, 
care și-a asumat funcții ce nu-i sunt caracteristice, de evaluare a politicii externe a statelor 
străine, în speță a Rusiei, și a acuzat în mod neîntemeiat țara noastră de agravarea situației 
din regiunea Mării Negre, de „atacul împotriva Georgiei în 2008, Ucrainei în 2014 și 
intervenția militară în Orientul Mijlociu în 2015”. Explicațiile Ambasadei despre esența 
acestor născociri calomnioase, din punctul de vedere al diplomației ruse, au rămas 
aproape neobservate.
? Vis-a-vis de aceasta, susținem ideea organizării unei întâlniri cu reprezentanții ONG-
urilor care au semnat petiția și propunem să desfășurăm în comun o conferință de presă 
(sau o „masă rotundă”), orientându-ne spre mijlocul lunii decembrie, după ce se termină 
sărbătorile oficiale și religioase din prima jumătate a lunii, în cadrul căreia suntem gata să 
ne expunem amănunțit poziția asupra esenței problemelor abordate. La rândul lor, 
reprezentanții organizațiilor care au semnat petiția și ai societății civile vor avea 
posibilitatea să încerce să demonstreze corectitudinea afirmațiilor făcute de Custodele 
Coroanei Române, bineînțeles, demonstrând fapte și documente.
? Suntem pregătiți să discutăm puțin mai târziu despre locul și ora concrete pentru o astfel
de întâlnire.
? Serviciul de presă al Ambasadei Federației Ruse în România

https://www.facebook.com/AmbasadaRusa/?__xts__%5B0%5D=68.ARAhRvY9iVaxaWQFKmnuW4ZtjWQZUnzohjAm_DI7eEK1ohtDbAAu0ZPol73KjC_qrp_MaMjuoAQfGCKD1YdGk9y2qCRPQv5w1jC0CxWME0cU6vuU9Y7VwbcS3PQ5VsC2TKgeIVh93me_tKOyJuJEeE0ZgGGOZ-VA-sahxqugJk8ksjMHhfCS3YuTFMOFLmH90cExml_K84PwNMYHtvyWRa_fprxGtHstQIDAP4bvAdxS9YA4I2Ilg5N9Y56eeNNTLtsQTHXZXFYUSXvD3DUdR2i1PWInZfNvdVo1vNgUOL1t098RptenGBIrurWfnEy_JUVmCNF9dw0D__VCPunZdA&__xts__%5B1%5D=68.ARD_KKA1xKRpEFMl2gNCAmLCKB5gpXembjxsm0MWJn7kTqibVhwypDYq3ypaoMgmKZeZJxSKpKwFFZHJQrKVQI-HQlIPnZXWr3DK4Ez4yR4RDJuLiFC2wZ3g8be3xR8KP7OKyOmRtjlU_Jk6d6h60nFy_Tg3CrLiPpzFwshOlUVdA634iVPTLFLxFmo0eS_k4s-rn_mhtqcbNiRr6mfMqmQYT8ltF5OI0d8CWZnCn41RvvhgKLv2R5zw2Fyrt3T46dh4WCZAgd9WXYHo2pOv2hx8U9dkM5ef4sXWsovGqIOaNmpXvirJEv8SpS-l8slnD2pxb8C_xxBLiifrQVbonQ&__tn__=kC-R&eid=ARBGHJZy78rSDQynmFN1oDJMdkpvWTw6cZ8ZGxrvelm6oYEFYpwGMShLul1xkjVSPAdY4MEj4T53UqCs&hc_ref=ART66uopnlJD15_nXEFk6cuIwLcLB-S2vLt9PFt3xc0Zy_CJzN9UyuA1JZXWzf38tAc&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/ro?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD_KKA1xKRpEFMl2gNCAmLCKB5gpXembjxsm0MWJn7kTqibVhwypDYq3ypaoMgmKZeZJxSKpKwFFZHJQrKVQI-HQlIPnZXWr3DK4Ez4yR4RDJuLiFC2wZ3g8be3xR8KP7OKyOmRtjlU_Jk6d6h60nFy_Tg3CrLiPpzFwshOlUVdA634iVPTLFLxFmo0eS_k4s-rn_mhtqcbNiRr6mfMqmQYT8ltF5OI0d8CWZnCn41RvvhgKLv2R5zw2Fyrt3T46dh4WCZAgd9WXYHo2pOv2hx8U9dkM5ef4sXWsovGqIOaNmpXvirJEv8SpS-l8slnD2pxb8C_xxBLiifrQVbonQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/AmbasadaRusa/posts/1982361018533593?__xts__%5B0%5D=68.ARD_KKA1xKRpEFMl2gNCAmLCKB5gpXembjxsm0MWJn7kTqibVhwypDYq3ypaoMgmKZeZJxSKpKwFFZHJQrKVQI-HQlIPnZXWr3DK4Ez4yR4RDJuLiFC2wZ3g8be3xR8KP7OKyOmRtjlU_Jk6d6h60nFy_Tg3CrLiPpzFwshOlUVdA634iVPTLFLxFmo0eS_k4s-rn_mhtqcbNiRr6mfMqmQYT8ltF5OI0d8CWZnCn41RvvhgKLv2R5zw2Fyrt3T46dh4WCZAgd9WXYHo2pOv2hx8U9dkM5ef4sXWsovGqIOaNmpXvirJEv8SpS-l8slnD2pxb8C_xxBLiifrQVbonQ&__tn__=-R

	Ambasada Rusiei în România - Посольство России в Румынии

